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Pour tous renseignenients Veer allo inlichtinge» 
aŭ sujet de I'Esperanto : —----- over Esperanto •

----- 178, Peter Benoitlaan, Merelbeke (Gento)

ĈIUJ AL BRUĜO JE PENTEKOSTO

La fino de la jaro 1948 alportis al ni, kiel niaj legantoj legos en la sekvantaj 
folioj, gravan baton per la perdo de nia ŝatata vicprezidantino F-ino Antoinette 
Jennen, kiu, post vivo preskaŭ plene dedicata al nia movado, forlasis nin post 
malsano longa, sed kiu tamen ne povis malhelpi ke ŝi ankoraŭ ĉeestu la feston 
honore de nia malnova amiko S-ro Mathieux, la profesoro kiu instruis al ŝi 
Esperanton.

Tiu sama periodo aliflanke alportis al ni ĝojigan novajon : La Drupo de 
Bruĝo informis nian estraron, novjardonace, ke ĝi aranĝos la Belgan Kongreson 
dum la proksimaj Pentekostaj tagoj.

Tiu Ci fakto estas duoble ĝojiga : ĝi donos al iii la okazon refoje viziti 
la Carman urbon Bruĝon; sed ĝi ankaŭ alportas al iii la pruvon, ke la Bruga, 
grupo fine kaj venke restariĝis de la longa letargio, kiu trafis dum kaj tuj post 
la milito, niajn diversajn grupojn kaj el kiu, unu post alia sed unu kun pii da 
malfacilaĵoj ol alia, restariĝis aŭ restariĝas nun.

F-ino V. Thooris, honora prezidantino, kaj S-ro Poupeye, prezidanto, estas, 
kun la grupa komitato, ia garantiantoj de la organizo de tiu Kongreso, kaj tio 
suficas por ke ni, de nun jam, povu anonci al nia membraro, ke la Kongreso 
en Bruĝo estos granda sukceso por nia Ligo.

Inter Ciuj belgaj manifestacioj, la diversaj renkontiĝoj organizitaj de la 
Bruga Grupo okaze de kongresoj, festoj, jubileoj, ĉiam altiris gravan simpa
tiantan Ĉeestantaron el ĉiuj anguloj de la lando.

Kaj ni do ne povas dubi ke, post la tiel bela Kongreso en Charleroi, ĉiuj 
ĉeestintoj kaj, kun ili, ankoraŭ multaj aliaj malnovaj kaj novvarbitaj samideanoj, 
volos kunesti en tiu rea kunvenigo de Ia belga samideanaro.

Por tiu Kongreso, grava Honora Kolono jani enskribiĝis.
Ke tiuj, kiuj ne jam aliĝis, do tuj faru sian devon kaj ke iii, sammomente 

kun sia kotizo al sia grupo, a! Belga Ligo kaj al la internacia movado, ankaŭ 
pagu la kotizon al la Kongresa Komitato.

Ju pli frue la L. K. K. efektive havos ideon pri la ekzakta nombro de ĉees- 
tontoj, des pli trafe kaj malmultekoste, ĝi kapablos preni la diversajn aranĝojn.

Ke en la diversaj grupoj, la gvidantaro helpu memorigi sian devon al siaj 
membroj kaj invitu ilin al multopa kimvojaĝo al belaj labof- kaj festotagoj 
eri Bruĝo, kiu. por iii Esperantistoj, devas esti kaj resti : Bruĝo la Vivanta I

Maurice JAUMOTTE.

Artikas in ’\ Vlaams en in ’t Frans, blz. 3 en 5. 
Articles en francais et en flamand, pp. 5 et 3'.
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ANTOINETTE JENNEN
1878-1948

Nia Belga movado suferis grandan 
perdon. F-ino Antoinette Jennen for
pasis la 22an de Novembro 1948.

ŝi estis honora lernejestrino; ŝi 
estis ordenita de la unuaklasa civila 
Kruco, de la Medal o memoriga pri la 
centa datreveno de la Sendependeco 
kaj de la oraj palmoj de la Krona 
Ordeno.

Ŝi naskiĝis en la jaro 1878 en Reek
igi™ (Limburgo) kaj dum la tuta vivo 
konservis fidelan amon al sia nnskiĝ- 
provinco.

ŝi estis instruistino en Saint-Gilles (Bruselo) kie disvolviĝis ŝia tuta kariero. 
Ŝi fariĝis lernejestrino, kaj pro aĝa limo, forlasis tiun postenon en la jaro 1927.

Sed la plej grandan parton de sia vivo ŝi dediĉis al Esperanto.
ŝi lernis nian lingvon dum kurso gvidata de S-ro Mafhieux, en Saint-Gilles, 

en la jaro 1911. ŝi vigle interesiĝis pri ĝi kaj pri nia movado.
Baldaŭ ŝi gvidis oficialajn kursojn en Saint-Gilles.
La unua mondmilito interrompis ŝian laboron, sed F-ino Jennen ĝin reprenis, 

organizante la unuan postmilitan Belgan kongreson en Saint-Gilles, en la jaro 
1921. Ŝi starigis kaj prezidis Esperantan Grupon, kiu kunvenis en tiu Brusela 
antaŭurbo. Tiu grupo, poste, havis sian sidejon en Bruselo meni, kaj nun, 
nomiĝas Esperantista Brusela Grupo.

Al ĝi, F-ino Jennen restis ĉiam fidela. Kiam ŝi forlasis la prezidantecon, la 
membroj nomis ŝin « Honora Prezidantino ».

ŝi reprezentis sian grupon en la administrantaro de Belga Ligo. Post la 
lasta milito, ŝi fariĝis Vic-Prezidantino de nia nacia organizajo, ŝiaj opinioj estis 
ĉiam atente aŭskultataj dum la kunsidoj, kiujn ŝi regule ĉeestis.

F-ino Jennen multe ŝatis la eksterlandajn vojaĝojn. Multajn landojn ŝi 
vizitis kun F-ino Obozinski, eks-lernantino fariĝinta ŝia plej intima amikino.

Kune ili ĉeestis preskaŭ ĉiujn Internaciajn Kongresojn de Esperanto. En 
pluraj, ŝi oficiale reprezentis la Belgan registaron, lli krome faris Ciujare alian 
grandan vojaĝon, kiu donis okazon propagandi Esperanton survoje, kaj poste, 
en la Grupo, rakonti la travivaĵojn.

Intertempe, ŝi ne restis malaktiva; ŝi propagandis senĉese, en kunvenoj, 
en gazetoj, per personaj vizitoj, k.t.p.

Vere oni povis diri de ŝi : « Neniu tago sen poresperanta agado. »
Dum la lastaj monatoj, ŝia sanstato difektiĝis; ŝi eliris nur malofte, kaj Ia 

lastan fojon ŝi estis inter ni okaze de la festeno organizata la 30an de Oktobro 
por festi S-ron Mathieux.

Subtenata de preskaŭ superhoma forto, ŝi venis, kvankam malsana kaj 
malforta, ŝi venis kaj leviĝis por mallonga parolado, ĉar ŝi nepre volis danki 
S-ron Mathieux, kiu iam estis ŝia espernnto-profesoro kaj enkondukis ŝin en la 
Esperanto-movadon. Ŝi volis danki lin pro ĉiuj travivaĵoj kiujn ŝi ĝuis dank’al 
li; ĉar la plej belajn reniernoraĵojn el sia vivo ŝi ŝuldis al nia movado.

Ni kondukis ŝin al la lasta ripozejo, la 25an de Novembro.
Bela krono, kun verda rubando, lasta saluto de la Esperantistoj, ornamis 

la mortveturilon.
ŝia memoro restos inter ni, kiel tiu de sindona samideanino, kiu ĉiam 

nelacigeble sekvis la rektan vojon. P . K E M P E N E E R S .

I
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ANTAO KVARDEK JAROJ

Ordigante malnovajn dokumentojn, venis en miajn manojn malnova numero 
de « Belga Esperantisto monata revuo, redaktita de Leon Charnpy, Fr. 
Schoofs, Van der Biest-Andeihof, I.. Van Laere kaj Oscar Van Schoon

La surskribo estas « Unua jaro, n-roj 1-2, novembro-decembro 1908 ».
Oi estas 40paĝa kajero, kun 4paĝa kovrilo.
Mi ĝin malfermis kun vigla intereso.
Oi rakontas pri la tiamaj okazintajoj, pri la 4a Internacia Kongreso, pri 

ekzameno de profesora kapableco kiun brile sukcesis F-ino Maria Poscnacr 
kaj S-ino F. Staes-Van de Voorde, pri sukcesoj de nia lingvo en diversaj, landoj 
kaj ankaŭ pri la idista skismo, kiu okazigis rompon en la Belga movado; pri la 
protokolo de la ĝenerala kunveno okazinta Ia 20an de Septembro 1908, dum 
kiu Ia Prezidanto de Belga Ligo Esperantista, S-ro Komandanto Cli. Lemaire 
forlasis sian postenon, pri la elekto de S-ro Van der Biest-Andeihof kiel nova 
Prezidanto.

La ĉeestantoj tiam voĉdonis tagordon, per kiu ili decidis :
Ke verki kaj enkonduki reformojn estas la tasko de la Lingva Komitato 

kaj de la Akademio;
Ke ili daŭrigos ageme la propagandon por la Zamenhofa Esperanto kies 

evoluon fiksos la diritaj aŭtoritatoj,
La sekvo montris ke tiu decido estis saĝa.
lelo ne plu ekzistas : ĝin mortigis tiuj, kiuj senĉese volis « plibonigi » ĝin. 

Esperanto pluiris sian vojon. Oi evoluis por adaptiĝi al modernaj konceptoj. 
Sed tiun unuan kajeron de « Belga Esperantisto « ui povas legi kaj kompreni 
same facile kiel la nunan.

Nun, post kvardek jaroj, ni havu pian penson pri tiuj pioniroj, ki-uj malgraŭ 
ĉiuj atakoj, ne ŝanceliĝis kaj konservus vivaj nian lingvon kaj nian Ligon.

« Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
» Nek batoj de 1’sorto, nek mokoj de Kilomoj, 
s> Ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita 
» Gi estas, la voj'elektita. »

(La Vojo.)
P. K.

AANBEVEL1NGEN

Prachtige ontdekkinge’n en uitvindingen, ais bij voorbeeld deze gedaan door 
Kristoffel Colombus en Pasteur, de spoorvveg, de Eifeltoren, hebben beroemde 
tcgenstanders gevonden, van wie het oordeel sterk beinvloed was door beroeps- 
misvorming.

Zo ging het ook met de internationale hulptaal-gedachte. Doch, denkers 
die niet toegeven aan de nandra n g of aan beroepsmisvorming, oordelen anders 
en op objectieve vvijze.

Voorbeelden :
Leibnitz (1646-1716), vvijsgeer, universeel geleerde, uitvindcr van de vrucht- 

barc infinitesirnaal-berekening. In 1903 (Parijs, F. Alcan) hccft Louis Couturat 
een deel der handschriften van de grote vvijsgeer uitgegeven, die bevvaard 
vverden in de bibliotheek van Ilannover. Leibnitz is er voorstander van een 
gesproken en geschreven internationale taai, met eenvoudige spraakleer, en 
\vaarvan de woordenschat zou geput zijn in het Lati jn.
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Nietsche (1844-1900), vvijsgecr. Iii « Menselijk, te menselijk », zegt ltij : 
« Dna r de ha inki van da g tot dag tneer cosmopoliet vvordt, en dat, bij voO-r- 
» beeld, een goed handelnar van l.onden iitti van iui af aan (1870) moet 
» kunnen mondeling en schriftdijk verstaanhaar makan in aclit talen, zo zai 
i men erkennen dat de studie van versdaeidene talen eeo noodzakehjk kwaad 
» is gevvorden. Atani- het zai eindigen mei het mensdom — aldas tot het 
» uiterste gedrcven te dvvingen een nheide! te vindon; en in eon toekomst 
» zo ver af ais meri m cta r vdi, zai er voor iedereen een nieuvve taai zijn, die 
» eerst zai diene» ais een middel van verbinding voor de handel, dan voor 
-» de intellectiielen betrekking, zo zcker ais er eens een iuditvaart zai zijn. •;>

Tolstoi' (1928-1910) ; «, Opdat tle menson zicli verstaan, moeten ofvvcl al 
s- de talen zich vcrmcngen in een enkele, \vat allccn zon kunnen gebeuren na 

lange tijd, ofwe! al de menseti alle talen kennen, ofvvcl alle nation een gemak- 
» keli jka internationale taai liebben. Dit schijnt me het verstandigst en het 

best te vervvezeiilijken. »
Generaal Leman, de hdd van Loik iii 1914, mathematicus, liti van de Bel- 

gische Academie (1851-1920). In een artike! uitgegeven kort na de oorlog 
door « La Bclgique Coloniale drukt Leman zich uit ais volgt": « De uitvin-
* ding van Zamenhof (Esperanto) is, op het gebied der betrekkingen iii ga n s 
» cle vverehi, de grootste van alle; zij is gcroepen oni de vvcreld te vernieuvven 
» op economisdi gebied, en de algemene productie te vermeiiigvuldigeii met 
» een buitengevvoon groot cocfficient... De onverschilligheid op dat gebied is 
» waarlijk bedroevend, en bevvijst, meer nog dan de oorlogen, de liatelijke 
» harbaarshcui vvaarin het mensdom nog is verzonken. De XX" eeuw rnoet
* zulke misdadige ketterij doen verdvvijnen. »

D'Arsonval, Bazu, Daniel Berthelot, Gaston Bonnier, Bigoitrtlan, Galeran! 
Bourgeois, C. Breton, J. Carpentier, Charpv, Constantin, Deslandres, Admiran! 
Fournier, Gosset, Janin, Lallemand, Maurice Leblanc, Lecornu, Lindet, Lumiere, 
Prilis van Monaco, Charles Moureux, Generaal Sebert, Fernand Widal, allen 
lede» van de Fi aose Academie voor Wetenschappen, liebben, in 1921, eeti 
openbare verklaring gepnbliceerd tcn gunste van het gebruik van Esperanto 
in de internationale vvetenschappelijke congresse.ii, en in de vvetenschappelijke 
en technische publiĉaties bestemd voor de vreemde.

Tristan Bernard : « Indien cen Fransman met Engelsmannen moet rede- 
■» tvvisten, en lii j is het Engels niet volmaakt machtig, dan doet luj bcst het te
* lateri voorkomen alsof lii j er niets van af vvect; de andere» zullen trachten 
» Frans te spreken, en de Fransen zullen de superioriteit der taai liebben. 
s» Maar indien de Fngelsen «ok de superioriteit u ilion behouden, dan zai nie» 
» elkander met verhevenheid en vvaardelijk beschocivven, zonder iets te zeggen. 
» Ziedaar waarom ik esperantist gevvorden bon. »

Vcrtaald' door M. DE R1JCKE.

NEKROLOGO

En 1948, mortis en Antverpeno, dii iamaj bonegaj kunlaborintoj de la tiea 
grupo « La Verda Stelo », nome S-ro A. Wauters kaj S-ro Max Bolsius, kiuj, 
kiel kasisto kaj kiel komitatano, dum multaj jaroj ludis gravan rolon en nia 
Antverpena sekcio.

Al ambaŭ vidvinoj kaj al la aliaj familianoj, rii prezentas la esprimon de 
nia profunda kunsento.
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LAN GLAIS LANGUE AUXILIA1RE INTERNATIONALE

La langue anglaise est encore a la mode. A la liberation, quiconque avait 
suivi mi cours d’anglais s’est servi de ce qu’il en avait retenu, pour etro agreablc 
aux nonibreux soldats anglais et americanus qui sejournercnt dans les pays 
liberos. Dans ious les ports du monde, les marios tronvent des vitrines portant 
1'inscription « English spoken *. Langlais n’est U’ailleurs pas la senle langue 
baragouinee dans les ports.

La grammaire anglaise est plus simple gue celle de la plepan des a u t ros 
langues europeennes; on ne peut cependant pas diro i 'dle est parfaite.

En I8.S7, l'« American Philosophica! Societe » a studie la question cjelne 
langue au.\iliaire internationale. Elle a consilio. aux ehvreheurs de constituer 
une langue avant une grammaire tres simple, « a la maniere de la langue 
anglaise ». Mais en meme temps elle declarait q ue la langue auxiliaire do i t 
efre composec duelementa puises dans Langlais* rnHopltnd, 1’espagnol, le fran
cais, Litalien et le russe, e t g u i l l e  d o it  efre en tterem en l p h o n etiq u e . Cette 
conditi* n est la raison majeure pour laquelle la societe savante americaine. 
done depression  anglaise, n’a pas preconise Langlais comme langue aimiliaire 
internationale. Elle a parle scientifiquement, sans but de donner a une ou 
plusieurs nationis la predominance k i u  toutes les autres.

En anglais, 1’ecart entre le parlt-r et Lecrit est formidable; c’est la une tros 
grosse difficile poni' 1’etranger.

p ’nilleurs I'an glais, comme les autres langues europeennes, fourmille d’expres- 
sions partictilieres, dcnommees idiotisnies (pnunjuoi pas « idiomismes *? ) , 
que, bion plus encore que les particularitos grammaticales, ii esi difficile de se 
mettre dans la memoire.

Celui qui, dans des ecrits importatis ou devant une grave assemblee, s’expri- 
merait dans une langue autre gue la sienne, en introduisaiit dans son cent oii 
son discours les idiotisnies de sa propro langue, se couvrirait de ridicule. Et 
celui qtii, dans des circonstances serieuses, s ’exprinierait en anglais avce inie 
prononciation non orthodoxe, ne releverait certainement pas son prestige. Le 
prestige est indispensable dans les asscmblees internationales, et pour 1'auteur 
decrits de quelque importance. La langue auxiliaire internationale doit pouvoir 
efre employee « conecnablement > par des horiimes de tontos nationalites, 
dans tous les domaines, si elevis qu‘ils soient.

La langue de Zamenhof (1’esperanto) est tout-a-fait conforme atix conclti- 
sions de 1’« American Philosophica! Societv ». Elle derive, de facon toute 
naturelle, des langues europeennes gui oti evolue liistoriqucment. Elle evite 
tontos leurs complications. Cos complications soni « inutiles c’est prouve 
par le fait gue certaines dintre ellos cxistent dans une langue et sont absentes 
d'une autre. Par exemple les diferencos de deSinences verbales pour les 
diversos personnes d’im meme temps existcnt en francais. ou ellos fo n t double 
emploi avce les prononis persoiinels; ellos n’existent gue dans une faible 
mesure en anglais; lcs dcclinaisons, d ifficilis de diversos langues, u’existent 
pas en francais; l’ecart tros considerado entre ("orthographe et le palie r, en 
francais et en anglais, a presgue disparu du neerlandais.

I 'inutilite de cos complications est encore demontree par le fait quc respo- 
ranto, qui en est exempt, possible une litterature <i'octivres originales et de 
traduetions d’ceuvres celebros, oii les idees les plus abstraites et les poesias 
les plus delicates sont exprimeos avce precision et elegante.

[.'esperanto n’a pas d’idiotismes; les expressions y relevent uniguement de 
la logigue.

C, V.



AKADEMIO DE ESPERANTO

Sinjoro Inĝeniero J. R. G. Isbrticker, Prezidanto de la Akademio de 
Esperanto, sciigis jenon :

« La dua mondmilito, kiu katizis tiom da malordo, precipe en internaciaj 
aferoj, tute malebligis la funkciadon de niaj Lingvaj Institucioj, la « Lingva 
Komitato » kaj ĝia « Akademio », dum longa tempo.

s> Kiam post la milito ni rekolektis niajn fortojn, kaj klopodis refunkciigi 
la « Lingvan Komitaton », la momento ŝajnis oportuna por konsideri eti ni 
devas rekomenci nian laboron en precize la sarna formo kiel antaŭ la milito, 
aŭ ĉu ni devas apliki reorganizon, same kiel tio okazis en tiel multaj fakoj de 
la socia vivo.

» La sufiĉe granda amplekso de la <•- Lingva Komitato *  (pli ol 100 mem
broj). kaj la duobla organizaĵo de « Lingva Komitato »  kaj « Akademio », 
en la pasinteco ofte montriĝis malpraktika], kaj el tio naskiĝis la ideo ansta
taŭigi la dii komitatojn per unu sola kun malpli granda nombro da membroj. La 
fakto ke la « Lingva Komitato s- duni la milito perdis proksimume la duonon 
de siaj membroj faciligis la vojon al tia decido. La rezulto de diskutoj kaj 
voĉdonado inter la restantaj membroj de la « Ungva Komitato » estas ke nova 
statuto estas akceptita, kiu reformas la Lingvajn Instituciojn kaj lasas nur unu 
komitaton de proksime 40 rnembroj, kun la nomo <- Akademio de Esperanto ».

» Tiu « Akademio de Esperanto » do de nun anstataŭas la ĝisminan 
« Lingvan Komitaton » kaj ĝian « Akademion *. kaj transprenas kaj daŭrigas 
iliajn taskojn. »

El la Statuto ni ĉerpas jonajn ĉefajn indikojn : La nuna Akademio de 
Esperanto NE konsistas el reprezentantoj de iuj ajn organizaĵoj, sed el kleraj, 
kompetentaj kaj agemaj esperantistoj. La Akademio povas akcepti konsilantajn 
komitatojn de la Akademio, gvidatajn de unu aŭ pluraj Akademianoj. En la 
Akademio mem estos sekcioj pri « gramatiko », -s- ĝenerala vortaro », « teknikaj 
vortaroj k.t.p.

Ni ĝojas pri Ia rejuniĝo de la plej grava el ĉiuj organizaĵoj esperantistaj. 
Ni esperas ke ĉiuj kleraj esperantistoj volos ĝin helpi.

C . V A N D E V E L D E .

LA ESTRARO PAROLAS

La Estraro petas la membrojn ke ili bonvolu, sen ia alia peto, pagi la 
kotizon por 1949, laŭ tarifo montrita sur la lasta paĝo de tiu ĉi kajero, lli 
speciale estas atentigataj pri la titolo de bonfaranta membro kiun ili facile 
povas akiri pagante aldonan sumon de almenaŭ 25 fr.

— La membroj loĝantaj en provincaj urboj kaj urbetoj estas petataj konigi 
n! la ĝenerala sekretario nomojn kaj adresojn de lokaj gazetoj.

A l la grupaj kasistoj. — La grupaj kasistoj estis informataj ke la membroj 
de ilia grupo ricevos la gazeton kaj la membrokarton nur kiam la kotizo estos 
alveninta al la Liga kasisto.

lli do estas petataj alsendi regule la ricevitajn kotizojn ĉar post kelka tempo 
Belga Iago instigos la nepagintojn al repago.

Neregula transsendo de la kotizoj okazigus superfluajn korespondaĵojn.



BELGA KRONIKO

<— i n  Ia  Rtiga Kruco. — N ia vicprezidanto S-ro M aurice Jnuinollc «-Htî  honorigata. dufoje 
en la daŭro de arni monato, nome la o a n  ile Oktobro koj la j  S a  n de Novembro, de la Ruĝa 

Kruro ile Belgujo. kies Centra Komitato nomis lin kiel Provincan Vicprezidanton en Antverpeno, 

dum le* gvidantaro de In Jun ulara  Ruĝo Kruco elektis liii kiel Adjunkl-Nucian Komisaron lle 
la K ad eta  Servo de tiu organismo.

— Honorigo, — N i bavas la pi «zuron gratuli S-ron kassai, kasisto de Belga Ligo E spe

rantista, kaj Sekretarion de la  Leviero Sekcio de t  A lliance Industrielle ». kiu de kelkaj .semajnoj 
estan honorigata per Ia unuaklasa M edalo Industria.

— Bruselo Grupo. — Programo de la venontoj kunsidoj kiuj okazos estonte en la
B rasserie  Sain t-M artin , place ilu Granti Sablon, 38, Grote Zavelplein, Bruselo.

Januaro : la 3an, parolata ĵurnalo ; la  loan , S  ro Guyot, pri « Abelkulturo » ; la i 7 nr>. 

ĝenerala kunsido, raporto de la Prezidanto, de In sekretariino, de la kasistino, elekto tle la 
Komitato; la  2,jan, S-ro lla r i, firi < lo A jn  » : la 3 i an , S-ro V errier, *  U nuaj balbutoj ».

Februaro ; In 7an. Parolata ĵurnalo ; la «.jan. S  ino Richard*! « G a ja j  Rakontoj » ; In -21 nu. 
S  ino F.lly S tacs, firi < G uido Gezerto » : la iSun. S-ino Stern, « Ĝu Justeco ?

M arlo : Iu 7 an. Parolata ĵurnalo » ;  la  14011, S-ro Gustell < V olapiik kaj Esperanto >, legado 

de artikolaro de Zam enhof: la aian'. S in o  Frost, « Ĉ iu Esperantisto devas scii lion I * .

— Fti Verdu Stelo, — Cruvendrede je la 20,3011 boro en « \V ille  Leem v », 4 , Fratikrijklei. 

Antverpeno, sem ajna kunsido, D etala programo en In tagaj ĵurnaloj

— Karloreĝo.. — Lu  Ariaro, 6 0 . rue du G r»n d  CentTnl, — Je  la  5«  de Decembro, la 

knrforeĝa grupo t  l ja  Ankro » ĝojo festis Ia unuan datrevenon de nia naskiĝo, kaj la “ Oan d at
revenon de la ta  esperantista kunsido organizita de Zamenhof.

Je  tiu ukazo nia Prezidanto aranĝis kunvenon- en sia hejmo, ne kutimu kunveno, en r ĝi 

dauris de la i 3a ĝis la 2 >a en li ko agrable ornamita iie S  ino .Iusto per sleloj kaj per nia. Ungo 
1 ‘riskrib. detale kion oni faris poshiluK tro cla linioj orii inuite babiladis, oni aranĝis spritajn 

ludojn, orii kantis, oni legis versaĵojn (oni eĉ trinkis kaj manĝis verdaĵojn). Resume oni kunstelis 

«■ por mildo kaj ĝojo ». kiel diras nia devizo. Dunkeli niaj gastigantoj, tiu tago estos memorinda 

por ĉiuj grupanoj niaj, ĝi montris ke R. B. L . F . firme staras en Karloreĝo.

— L a  juna G rupo Karloreĝo t Ankro » eldonis propagandan bultenon nomitan < L a  

Ankro >, En  ĝ i ni rimarkas akrostikon je In honoro de- K ino P aulus, vigla lahorinlino por. la 

Intsjnra kongreso de nia Ligo. f m Bulteno flavas aldonon nomitan « la Kankro », fantazia 
revuHĈo. kiu montriĝas mai aĉa.

N ia j Karloreĝaj amikoj laboras ĝoje.

— G eni a  G rupo de R eĝa Belgo T.igo- Esperantisto — lo to . Lu  U nuaraj kunsidoj okazos 
je Ja sabatoj 8  kaj 2 2 . Por Februaro, la datoj estas 12 kaj 2 6 . Kiel kutime'oni- kunvenos ĉe 
Bisdomkaai, i. je 1 7  fioroj.

ANONCETOJ
Trilinta anonco kostas 15 belgajn frankojn aŭ 5 internaciajn respondkuponojn. 

Sin turni al R. B. L. E., 19, avenue Aloni joie, Bruselo.
— iluzii! JA N U S E K . 24  Doi* evni, Z li .IN A , Ceskosloveusko. 2 3 ja ia  idieistn. deziras kores

pondi kun snmidenn(i«)o. pri lando, historio, vivo, naturo, kulturo.
— Paul K O M I‘O s e u .  3 0 / I I  A llerplatz. KI .A G E N F U R T . Germ anujo, deziras interŝanĝi 

komunajn p,m. uzitajn kun komencantoj.

— J. Hovvard S C O T T , instruisto, 2 3 7 . Pomona Street, IN V E R C A R G 1 L L , Nov-Zelando. . 

eklernas Esperanton. Serĉas korespondanton por interrilati kaj interŝanĝi leterojn pri kutimoj, 

popolaj agm anieroj, kulino,, k. tp i
—«i M iloslov F IL K A . Storjunovu fi/.III. B R N O . Ĉoskuslovpnnko. jura studento K ,jara ŝercas 

korcspondnnt(m)on en Bc-lgujo.
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|  LES ENTREPRISES

j DERKS
|  226, Rogierstrato, BRUSELO
I  Tel. : 15.19.92

G .  F A E S  I
16, Schoenmarkt, 16 
ANTVERPENO

I Entrepreno de
KONSTRUAJOJ

ee Por via j esperan taj,
=  libroj, insignoj k. c.

( Esperantista Librejo
24, Bodenbroekstrato, 24

I  Tel. = 11.7103 BRUSELO

-------  Por via A1UZIKO, |
RADIO kaj GRAMOFONO I

P A S T E L O J  ---------------

P A S T I L L E  P E C T  O R A L E

SVV1NNE I
/fili ankaŭ havigos al vi nacilingvajn  librojn,

revuojn l((ij gazelojn , Ifaj ĉiaspecan  
skribmaterialon.

e n  c i u j  a p o t e k o j  =

=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiin =

! REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA I
|  * A S O C I O  S E N  P R O F I T A  C E L O

E  Prezidanto  : D -ro  P . K E M P E N E E R S ,  19, avenuo M onljoie, Bruselo.
S  V ic-Prezidantoj : F -ino A .  J E N N E N ,  72, rue tTA Ibanic. Bruselo.
=  S -ro  M , J A U M O T T E ,  44, avenuo D e Bruyn, AVilrijk-Antverpeno.

Eŝ Ĝenerala Sekretario : S-ro In ĝ. C . V A N D E V E L D E , 1 7 8 . Peter Benottlaan. M crclbeke.
=  Protokola Sekretario : S - r o  A d v . A .  J U S T E ,  Fleurus.

=  Kasisto :  S -ro  A . T A S S I N ,  I, rue Sain t-Joseph , L a  Louviere.

E  H e lp a  K asisiii\o  : S -in o  J .  P L Y S O N ,  185. rue Jourdan , Bruselo.

j  KOMBINATAJ KOTIZOJ |

| Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio g
E  (IEL kaj UEA kunigitaj)

I. S im pla  membreco (enhavas membrecon al la loka G rupo -— se ekzistas —  al la 

=: L ig o  kaj al la internacia organ iza ĵo ; rajtigas ricevi la Bultenon de la L igo ,

=  kaj la  internacian kuponaron por s e r v o j ) ........................................... ........................  f r.
=  F am ilia  membro (sam e, esccpte la  Bultenon) ..............................................
=  II. M em breco  /fon individua aliĝo  al la Internacia organ izaĵo  :
= j a ) M em bro  /furi Ja r lib ro  :
EE kiel S im pla  m em bro; ricevas krome la Jarlibron  kaj ĝian a ld o n o n .........................
=  b) M em bro A bonanto :
=  kiel membro kun Ja r lib ro ; ricevas krome la monatan internacian gazeton :
=  ' «  Esperan to  ..................................................................................................................................
=  r.) M em bro Subtenanta :

=  kiel membro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la  m o v a d o n .............. 300  =
EE III. B on faran ta  M em bro  memvole aldonas 25  f r . ' al sia kotizo, speciale por helpi ai =
I  R . B . L .  E .  I

I  P agu  al via loka grupo ; se ne ekzistas, al poŝtĉekkonto 1337.67 de R eĝa  B e lga  L igo  S
EE Esperantista. EE
"iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiî
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